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Audi Brussel start pilootproject ‘Geassocieerd Onderwijs’

Praktijkopleiding in de Audi-fabriek
Bij Audi Brussel volgt een eerste groep studenten een praktijkopleiding automatiseringstech-

nieken in het kader van het pilootproject ‘Geassocieerd Onderwijs’. Twee schooljaren gaan de 

jongeren aan de slag op de productievloer en doen zo ervaring op voor de arbeidsmarkt. De 

Belgische Audi-vestiging volgt hiermee de Duitse praktijk van de ‘Duale Ausbildung’.

  Het pilootproject ’Geassocieerd Onderwijs’ is een 
gezamenlijk initiatief van het onderwijsnet, twee 
technische scholen uit de Brusselse regio en Audi 
Brussel, de Belgische productieafdeling waar de 
A1 van de band loopt. Alle partijen komen elkaar 
zo perfect tegemoet: enerzijds kampt de auto-
industrie met een ernstig gebrek aan gekwalifi -
ceerde automatiseringstechnici, anderzijds heeft 
het onderwijs nood aan degelijke, up-to-date 
praktische opleidingen. En daar bovenop krijgen 
de jongeren een gouden kans, want na zo’n 
intensieve praktijktraining zijn ze vrijwel zeker 
onmiddellijk aan de slag te kunnen eens ze hun 
diploma op zak hebben. Bij voorkeur bij Audi of 
elders in de industrie. 

   Duits model  
 Het is geen toeval dat Audi meteen op de kar van 
het ’Geassocieerd Onderwijs’ sprong, want in de 

Duitse industrie bestaat er al langer een traditie 
met de vergelijkbare ’Duale Ausbildung’. ”In onze 
Duitse vestigingen is deze manier van gecombi-
neerd leren inderdaad een groot succes. Dit jaar 
zijn er weer 700 studenten in Ingolstadt en Nec-
karsulm begonnen aan hun opleiding, van zowel 
technische, commerciële als fi nanciële aard”, licht 
Michael Schmid, personeelsdirecteur van Audi 
Brussel, toe. ”We wilden dan ook graag meewer-
ken aan dit pilootproject om het ’Geassocieerd 
Onderwijs’ in België op gang te trekken. We willen 
op dit vlak graag een voorloper en trendsetter 
zijn. Door te investeren in de opleiding van jonge 
technici vervullen we niet alleen een sociale func-
tie, maar verzekeren we ook de toestroom van 
gekwalifi ceerde en gemotiveerde medewerkers 
naar ons bedrijf, die ons de volgende jaren zonder 
twijfel een concurrentievoordeel zal opleveren. 
Vergeet immers niet dat een complete opleiding 

van een technicus anders ook negen maand tot 
twee jaar in beslag neemt.” 
 
   Eersteklasmateriaal  
  Dit schooljaar begonnen de eerste twaalf 
leerlingen elektromechanica van KTA Halle 
en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe aan deze 
gecombineerde opleiding tot productietechni-
cus in automatiseringstechnieken. Gedurende 
twee jaar wisselen ze de gewone lessen op hun 
school af met een intensieve training van 600 
uren op de productievloer bij Audi Brussel. Zo 
wordt tegemoet gekomen aan het gebrek aan 
moderne infrastructuur waarmee de technische 
scholen in de regel kampen. Want ook al doen 
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Dit schooljaar begonnen de eerste twaalf leerlingen elektro-
mechanica van KTA Halle en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe 
aan de gecombineerde opleiding tot productietechnicus in 
automatiseringstechnieken.
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Na twee schooljaren en 600 uren praktijk zit de opleiding tot productietechnicus automatisering erop.

de instellingen ernstige inspanningen voor de 
investering in apparatuur, het is een onmogelijke 
zaak om steeds met de nieuwste toestellen uit te 
pakken. ”Daarom is dit project van ’Geassocieerd 
Onderwijs’ erg belangrijk voor de kwaliteit van 
onze opleidingen en levert het een duidelijke 
meerwaarde op”, zegt Maggy Vankeer-berghen, 
directeur van KTA Halle. ”Eigenlijk hebben we op 
de scholen steeds verouderd materiaal vergeleken 
met wat nu in de industrie gebruikt wordt. Door 
de leerlingen gedeeltelijk bij Audi aan de slag 
te laten gaan, kunnen ze in een reële omgeving 
werken met eersteklasmateriaal in een goede 
infrastructuur. Daarnaast ontwikkelen ze in de 
bedrijfscultuur meteen ook andere competenties, 
die hen binnenkort in hun professionele leven ook 
van pas zullen komen, zoals discipline, stiptheid 
en veiligheid. Tenslotte biedt deze kwaliteitsvolle 
opleiding eveneens een directe link naar werk, en 
dat is toch ook wel een belangrijk perspectief voor 
onze jongeren in de onzekere tijden.”  

Concreet leerplan
     Het proefproject van ’Geassocieerd Onderwijs’ 
werd in een concreet leerplan gegoten. Dat be-
staat uit drie delen, waarbij steeds de leerkrachten 
van de scholen en de trainers van Audi betrok-
ken zijn. Een eerste deel wordt in de scholen zelf 
gegeven, om de technische beginselen bij te 
brengen aan de hand van lesmateriaal dat door 
Audi wordt verstrekt. Vervolgens worden de leer-
lingen verder opgeleid in de lokalen bij Audi, waar 
ze kennismaken met de verschillende robot- en 
laserapparatuur die in de fabriek wordt gebruikt. 
Ten slotte volgt er een praktijkopleiding op de 
productievloer, waar de jongeren het echte werk 
in al zijn aspecten leren kennen, tussen de vaste 
medewerkers die hen persoonlijk begeleiden. Dat 
gaat van de bediening van de apparatuur, over de 
controles tot de kalibraties ervan. Een meer realis-
tische training is dus moeilijk te bereiken. 
   Na twee schooljaren en 600 uren praktijk zit de 
opleiding tot productietechnicus automatisering 
erop voor de studenten en kunnen ze in principe 

aan de slag bij Audi, waar de productie van de 
A1 tegenwoordig op volle toeren draait. Dat is 
op zich al een mooi perspectief. Er is verder nog 
mogelijkheid om een bijkomende opleiding tot 
onderhoudstechnicus van een jaar te volgen, 
waarna ook nog naar een bacheloropleiding kan 
worden overgegaan. 

  Positieve evaluatie  
 Na enkele maanden zijn de eerste ervaringen met 
dit proefproject voor alle partijen erg positief, 
zodat er nu al aan gedacht wordt het initiatief 

verder uit te breiden of ook nieuwe projecten in 
andere bedrijven en sectoren op te starten. Het 
’Geassocieerd Onderwijs’ biedt namelijk door de 
inbedding in de opleiding van de praktijkervaring 
bij bedrijven een zeer belangrijke troef om de 
aantrekkingskracht van het technische onderwijs 
in België aanzienlijk te vergroten en er meer dan 
een tweede keuze van te maken, wat nu nog vaak 
het geval is. Voor de ondernemingen is het bo-
vendien erg interessant jonge mensen de gepaste 
opleiding te geven, waarna ze meteen in het 
productieproces kunnen worden ingeschakeld. 

 TEKST: ALAIN DE JONG 

In de leslokalen bij Audi staat de robot- en laserapparatuur die in de fabriek wordt gebruikt. Robot- en laserapparatuur leren bedienen, over de controles tot de kalibraties ervan.
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